Geoprocesados Usa Software Bluware
para Reduzir Rastros de Dados de
Subsuperfície ("Digital Footprint")
em até 75 Por Cento
HOUSTON, TX - 28 de julho de 2020 - Geoprocesados, representante exclusivo da Bluware Corp. no México desde 2017, implantou com sucesso o Bluware
Volume Data Store (VDS™ ) e Bluware Headwave™ para um de seus mais importantes clientes para permitir a ingestão de um fluxo de trabalho completo de
dados sísmicos que reduz os rastros de seus dados de subsuperfície em 75 por cento.
O Geoprocesados passou os últimos oito anos desenvolvendo um pacote de software abrangente, chamado Geosisdata™, para ingestão de dados sísmicos e
controle de qualidade alavancado com ambiente de dados sísmicos nativos da nuvem VDS, compressão adaptativa, e Headwave, uma poderosa visualização
sísmica e software de condicionamento de dados. A organização converteu com sucesso vários petabytes de SEG-Y para VDS e tem planos de converter
petabytes adicionais para este cliente no futuro próximo.
“A incorporação de Bluware Headwave e VDS em nossa moderna e fiável plataforma acelera a usabilidade de dados sísmicos, sem prejudicar a qualidade e
precisão do corte de cantos.
Nossos clientes podem experimentar fluxos de trabalho mais rápidos e eficientes, remotamente ou no local, selecionando apenas os dados necessários para
completar seu fluxo de trabalho", diz Javier Rubio, Gerente Geral da Geoprocesados.
Geoprocesados recentemente se juntou a Bluware e 149 outras organizações de petróleo e gás Open Group Open Subsurface Data Universe™ Forum
(OSDU). Ambas as empresas estão comprometidas com a OSDU e com a entrega de soluções conjuntas para organizações que estão interessadas na
otimização de seus fluxos de trabalho de dados de subsuperfície e redução de custos de E&P.
"O conhecimento especializado da Geoprocesados sobre o fluxo de trabalho de dados sísmicos nos ajudou a refinar e melhorar nossa tecnologia para entregar
mais valor tangível aos clientes. Seus produtos são comprovados e sua experiência está elevando profundamente o valor dos fluxos de trabalho de E&P de
nossos clientes”, comentou Michele Isernia, Vice-presidente de Cloud Business e Parcerias Estratégicas Bluware.
Sobre a Bluware Corp.
A Bluware permite que as empresas de óleo e gás alcancem os objetivos mais desafiadores do mundo petrotécnico. As empresas da E&P usam Bluware para
alcançar fluxos de trabalho, anteriormente considerados impensáveis, usando computação em nuvem e deep learning para aplicativos e fluxos de trabalho de
dados de subsuperfície. Para mais informações, visite https://www.bluware.com/.
Sobre a Geoprocesados
A Geoprocesados é uma empresa de serviços especializada em estudos de subsuperfície e focada em ajudar os clientes a alcançar o sucesso em suas atividades
de exploração e produção. Dentro de seus principais serviços, realiza serviços de processamento sísmico e imagiamento, caracterização de reservatórios e
gerenciamento de dados de subsuperfície. A Geoprocesados é uma empresa certificada pela ISO 9001 por seu sistema de gestão da qualidade e possui a
certificação ESR para atender aos requisitos de ética e responsabilidade social. Para mais informações, visite http://geoprocesados.com/en/.
Sobre o Open Group Open Subsurface Data UniverseTM Forum
The Open Subsurface Data Universe™ Forum é um fórum internacional de operadores de óleo e gás, empresas de serviços em nuvem, fornecedores de
tecnologia, fornecedores de aplicações para operadores de óleo e gás, academia e outras organizações de padronização trabalhando em conjunto para
desenvolver uma plataforma aberta de dados, baseada em padrões, que reunirá dados de exploração, desenvolvimento e poços. Para mais informações, visite
https://www.opengroup.org/osdu/forum-homepage.
Open Subsurface Data Universe™ e OSDU™ são marcas comerciais do The Open Group.
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